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 आपि इथे कापूि उगवू 
शकतो. पि कापड 
बनवण्याच्या समल 
आपर्लयाकड ेनािीत.  

मग इुंग्लुंडलाि आपर्लयाकडून 
कापड घ्यावुं लागेल.  

प्रकरि 1 

एका कर्लपनेिे बीि 

1700 च्या दशकात, अमेररकेच्या 
दक्षिि भागात कापूि िे प्रम ि पीक 
िोत.े बि तकेदा ग लाम लोक कापूि 
िाताने वेित आणि िाफ करत.  

ए म ला, मला एक पौंड िाफ 
केलेला कापूि िवाय, 

िूयासस्तापयतं. त्यात बी िापडलुं, 
तर त झी िैर नािी.   

कापूि िाफ केर्लयावर, इुंग्लुंडला पाठवला 
िाई. तथेील समलमध्ये अमेररकेच्या या 
कच्च्या कापिापािून कापड बनवत. िे 
कापड प न्िा अमेररकेत पाठवले िाई.. 

मला ि ती कपड े
आवडतात. पि त ेिूप 

मिाग आिेत.  

1789 मध्ये, ब्रिटीश उद्योिक िॅम्य एल स्लेटर 
अमेररकेत आले. ऱ्िोड आयलुंड राज्यामध्ये त ेमोझिे 
िाऊन याुंना भेटले. त्याुंनी समळून कािी उद्योग ि रू 

करायि ेठरवले.   

 मी इुंग्लुंडच्या कापूि 
समलमध्ये देिरेिीिुं   

  काम केलुंय. समलिुं काम   
 किुं िालतुं, त ेमी   

  त म्िाला दािवू शकतो. 

िॅम्य अल, त म्िी मदत 
केलीत तर आपि इथेि 

एक समल उभारू.  

1793 मध्ये, ऱ्िोड आयलुंडच्या पॉट केट शिरात, 
स्लेटरने एक समल ि रू केली. लवकरि, ततथे 

आििीिी समल ि रू झार्लया. या समलमध्ये अमेररकी 
मिूर धाग्याि ेिूत कातून कापड बनवू लागले.  

कापूि िास्त वेगाने 
िाफ करू शकलो तर 

दक्षिि भागािा 
ववकाििी वेगाने िोईल.  

समल ि रू ठेवण्यािाठी 
प रेिा कच्िा कापूि 

सशर्ललक नािी, मोझिे.  



 कापूि िाफ करण्यािाठी 
कािीतरी िोपा मागस 

अिेलि.  

धन्यवाद. मला थोड े
प्रयत्न करावे लागले. पि 
त ला आवडलुं त्याति 

आनुंद आिे.  

1792 मध्ये, तरूि िुंशोधक एली व्हिटनी, सशिक म्ििून काम 
करण्याि दक्षिि भागात गेला. पि त्याि ेकाम झाले नािी. त्याि ेसमत्र 
कॅथरीन ग्रीन आणि कफतनअि समलर याुंनी त्याला िॉव्िसया राज्यातील 

मलबेरी ग्रोहि शेतावर रािायला बोलावले.  

मलबेरी ग्रोहिमध्ये त झुं स्वागत आिे, 
एली. तू कॉलेिात कायद्यािा अभ्याि 

केलायि ना. त ला वकील बनायिुंय का?  

मािीत नािी. मला िाताने 
करायिी कामुं आवडतात. मी 
एकदा णिळे बनविारुं युंत्र 
बनवलुं िोतुं. तिुंि कािीिुं 

काम करू शकेन मी भववष्यात.  

करशीलि तू, एली. आमच्या 
दक्षिि भागात त झ्या मेंदिूा 

िूप उपयोग िोईल.  

प ढर्लया ददवशी, शेतािी हयवस्था पािािाऱ्या कफतनअिने 
एलीला मलबेरी ग्रोहिनव्िकिी शेत ेदािवली. 

एली, आम्िी कापूि उगवून नफा 
कमावण्यािा प्रयत्न करतोय. पि कापूि 
िाफ करिुं, िे िूप कठीि काम आिे.  

आमच्या ग लामाुंना 
एक-एक बी 

तनवडून काढावुं 
लागतुं. 

एली मलबेरी ग्रोहि येथे कफतनअिच्या कामात मदत 
करत आििी कािी काळ रादिला. त्याने कॅथरीन 
आणि ततच्या म लाुंिोबत आपले ददवि घालवले.  

या सशविकामाच्या 
फे्रममध्ये धागे कापून 

तनघतात.  

बघू िरा. मी 
त झ्यािाठी यापेिा 
िाुंगली फे्रम बनवू 

शकतो.   
 

एली, िी नवी फे्रम उत्तम आिे! ती कापड 
तािून घट्ट धरत ेआणि धागेि द्धा कापत 

नािी. तू िूप ब वद्धमान आिेि.  



पि रोलर-व्िनि ेरोलर 
आपर्लया कापिाच्या दिरहया 
ब्रबया फोडून टाकतात. अिा 
ब्रबयाुंि ेत कड ेसमिळलेला 

कापूि क िालािी नको अितो.  

 वेडपेिा आिे! तू इथेि रािा 
आणि आमिी कापिािी 

िमस्या िोडवण्यात मदत कर. 
कािी ना कािी ि िलेि त ला.  

कॅथरीन नेिमी पररिरातील शतेकऱ्याुंन मलबेरी ग्रोहिवर रात्री िेवायला बोलवत अिे. 
एलीला त्याुंच्याशी गप्पा मारायला आणि त्याुंच्या कापूि वपकाबद्दल िािून घ्यायला 

आवडत अिे.  
कापूि िूप लोकवप्रय पीक आिे. आपि 
त्यातून भरपूर पैिा कमावू शकतो. पि 
कापिाच्या दिरहया ब्रबया िाफ करिुं िे 

मोठुं कठीि काम अितुं.  
 

कापिाच्या ब्रबया वेगळ्या 
करायला इतका वेळ का 

लागतो?  

ब्रबया वेगळ्या करिाऱ्या 
एका युंत्राबद्दल मी ऐकलुंय. 

त ेका नािी वापरत?  

रोलर-व्िन युंत्र? त ेकाळ्या 
ब्रबयाुंच्या कापिािाठी वापरतात. 
काळ्या ब्रबया ग ळग ळीत अितात. 

त्या कापिातून ििि बािेर 
तनघतात.  

या ब्रबया िूप लिान आणि 
चिकट अितात. मि राुंना 
एक-एक बी कापिाच्या 
बोंडातून ओढून काढावी 

लागत.े  

त म्िी फक्त काळ्या 
ब्रबयाुंिा कापूिि 
का नािी उगवत?  

इथे फक्त दिरहया ब्रबयाुंिा कापूिि 
िाुंगला उगवतो. काळ्या ब्रबयाुंिा कापूि 
फक्त िम द्रानव्िक िाुंगला उगवतो.  

शेताि ेकाम करण्यािाठी एवढे ग लाम 
िरेदी करायि,े ठेवायि ेिे िूप मिाग 
पडतुंय. मी कापिातून कािी पैिा 

कमावू शकत नािीये.  

समत्राुंनो, िे माझ े
तरूि समत्र श्रीय त 

व्हिटनी. त े
कािीिी बनवू 
शकतात.  

त्याुंनी 
माझ्यािाठी िी 
सशविकामािी 
फे्रम बनवलीय.  

हवा, छान! भववष्याच्या काय 
योिना आिेत, एली?  

मी िाुंगलुं काम 
शोधण्यािाठी उत्तर 
भागात िाईन बि धा.  

 माझ्या डोक्यात 
आधीि िक्र ि रू 

झालीयत.  



प्रकरि दोन 

कॉटन व्िनिा िन्म 

 छान, मला िामानािी 
गरि आिेि आणि 

माझ्याकड ेिास्त पैिेिी 
नािीत.  

 फक्त एक पौंड? नवल 
नािी की म्ििूनि 
दिरहया ब्रबयाुंच्या 
कापिापािून पिैा 
कमाविुं िूप कष्टािुं 

काम अितुं.  

एलीला आपर्लया कर्लपनाुंवर काम 
करण्यािाठी िागेिी गरि िोती.  

 
िे त झुं नवुं वकस शॉप, एली. त झ्या 
युंत्राने काम केलुं तर आपि िास्त 

स्वच्छ कापूि ववकू शकू.  पि मी अिून त े
बनवायला ि रुवाति द्धा 

केली नािीये.  

त झ्यािाठी एक प्रस्ताव आिे. मी 
त झ्या शोधाला लागिारी िामग्री 
िरेदी करतो. युंत्राने काम केलुं तर 

नफा अधास-अधास वाटून घेऊ.  

कािी बनवायला ि रुवात करण्याआधी एलीने 
कापिाच्या रोपािा आणि कापूि किा िाफ 

करतात यािा अभ्याि केला.   

टॉम, व्हिटनी िराुंना दािव िरा, तू 
कापूि किा िाफ करतोि त.े  

ठीकाय िर, आधी मी 
एका िातात कापिाि े

बोंड धरतो.  

मग द िऱ्या िाताच्या बोटाुंनी 
त्याच्या तुंत ुंमधून बी ओढून 

काढतो.  

मग िे बी मी एका 
बादलीत टाकतो आणि 
कापूि द िऱ्या बादलीत.  

ददविभरात ककती कापूि 
िाफ करू शकतोि तू?  

 एक पौंड, 
िर. 



 िे काम करेल अिुं ददितुंय, 
एली. मी त झुं युंत्र तयार 

िोण्यािी िूप आत रतेने वाट 
बघतोय.  

 मी िाििी घ्यायला 
तयार आिे. िल, बघूया.  

िफाई प्रकक्रयेिा अभ्याि 
केर्लयावर, एली त्याच्या 

युंत्राच्या मॉडलेवर काम करू 
लागला.  

आपली बोटुं िशी ब्रबया ओढून 
काढतात तिुंि धात ि ेदाति द्धा 
ब्रबया काढू शकतात. या रोलरला 
कािी लिान धात ि ेदात लावले 
तर काम िोऊ शकतुं. पि 

याच्यािाठी मला नेमकुं  क ठलुं 
िामान लागेल, त ेशोधायला िवुं.  

 

. मला कापूि युंत्रािाठी 
कािी मऊ धात  िवेयत. 
या तारेिा वापर करू 
शकतो का, कॉनेसलया?  

मी या िामानापािून 
पक्षयाुंिा वपुंिरा 

बनविार िोत,े पि 
त म्िी घेऊन टाका त.े  

 10 ददविाुंति, एलीने त्याच्या  
कर्लपनेत अिलेले मॉडले बनवून 

कफतनअिला दािवले. 

रोलर कफरू लागला की 
त्याि ेदात लोिुंडाच्या 
पट्टीमधून कापिाि ेतुंतू 
ओढून काढतात आणि 
त्याुंना डब्यात टाकतात. 
ब्रबया युंत्राति रािातात.   

मॉडलेवरून मोठे युंत्र बनवण्याआधी, एलीला कािी आवश्यक 
अविारे आणि भाग बनवायि ेिोते. 

िे अविार मला 
रोलरमध्ये तार 
टाकण्यात मदत 

करेल.   

युंत्राि ेदात काटकोनात 
िवेत. नािीतर, त ेकापूि 
नीट पकडिार नािीत.  

त ला काय वाटतुं, िे 
काम करेल?  

कॅथरीनिी म लगी 
कॉनेसलयाकड ेएलीला लागिारुं 

िगळुं िामान िोतुं.  



 अरेरे! तुंतू युंत्राला 
िाम करतायत.  

छान काम केलुंि, 
एली! िे िाुंगलुं काम 
करेल अिुं ददितुंय.  

कापिात ब्रबया 
सशर्ललक 
रािातायत 
का?  

नािी, पि एक वेगळीि 
अडिि उद्भवतये. याि ेदात 

धारदार आिेत. त े
कापिाच्या तुंत ुंना 

कापतायत.  

त्याच्यावर कािी उपाय 
शोधायला िवा.  

िे वाकवलेले दात िाुंगलुं 
काम करतायत. 

पि लवकरि एलीला आििी एक िमस्या िािवली.  

कापूि अडकतोय.  



 दाताुंत अडकलेला 
कापूि वेगळा करायला 

मला िशिारिुं 
कािीतरी लागेल.  

 मी कापूि युंत्रावर 
काम करेन आणि तू 
पैिा, िामान याुंिी 

काळिी घे.  

किुं िाललुंय त झ्या 
कापूि युंत्रािुं काम?  

त्याच्या दाताुंमध्ये कापिाि े
तुंतू अडकतायत. त्याम ळे 

युंत्र िाम िोतुंय.  

युंत्र िाम िोिार 
नािी, यािाठी 
कािी करावुं 
लागेल. 

िर मी दोन रोलर वापरले 
तर! एकावर दात अितील 
आणि द िऱ्यावर केि.  

िे िर िमलुं तर, तर िा 
िश दाताुंत अडकलेला 
कापूि िाफ करेल आणि 

तो डब्यात टाकेल.  प ढर्लया ददवशी, एलीने कफतनअिला िा तोडगा 
दािवला.  

िश रोलरला िाफ 
ठेवेल. त्याम ळे युंत्र 
िाम िोिार नािी.  

ठीकाय! आता आपि 
भागीदार आिोत – 

समलर आणि व्हिटनी.  

शाब्बाि, एली! मला वाटतुं 
आपि या उद्योगात भागीदार 
बनायला िवुं. त झ्या युंत्राुंने 

आपि श्रीमुंत िोऊ.  



प्रकरि 3 

कर्लपनेिी िोरी 

 सशवाय, माझी तनसमसती 
दािवायला मला केहिािी 

आवडले.  
 परुंत  शेतकऱ्याुंनी एलीि ेऐकले नािी. प ढर्लया 

विुंतऋतूत कापिािी िास्त लागवड करण्यािी योिना 
त ेबनवू लागले.   

एवप्रल 1793 मध्ये, एली मलबेरी ग्रोहिला आर्लयानुंतर 
िात मदिन्याुंनी, काम करू शकिारे पदिलेवदिले 
कापूि युंत्र (कॉटन व्िन) बनवून पूिस झाले.   

मला नािी वाटत, आपि 
लगेि आपले कॉटन व्िन 
ववकायला ि रुवात करावी. 
लोकाुंना त ेवापरायला देऊ 
आणि त्याुंच्याकडून त्यािी 

फी आकारू.  

एली, त झुं युंत्र पािायला मी 
शेिाऱ्यापािाऱ्याुंना बोलावलुंय. 
त झी कािी िरकत निावी.  

मी आधी पेटुंट घ्यायिा 
वविार करत िोतो. पि तू 
त झ्या समत्रमुंडळीुंना िरूर 
दािवू शकतिे युंत्र. 

िे युंत्र िालवायला िूप िोपुं आिे, 
आणि िे ि न्या युंत्राुंच्या त लनेत 
पन्नाि पट िास्त काम करेल.  

एली, तू यातून भरपूर 
पैिा कमावशील.  

कफतनअििुंिी िेि मत 
आिे. मला वाटतुं यातून 
आम्िी थोडाफार तरी 

पैिा कमावू.  

प ढर्लया विुंतात, 
मी नक्की कापूि 
लावतो बघ. 

मीि द्धा. 
त मच्या शेतातर्लया 
िगळ्या कापिािाठी 

आम्िी कॉटन व्िन िज्ि 
ठेवू.  

थाुंबा. आििी कॉटन 
व्िन बनवायला वेळ 

लागेल. . 



 तत्कासलन अमेररकी ववदेश मुंत्री, थॉमि िेफरिन, 
याुंना एलीिी कर्लपना आवडली. 14 मािस 1794 

रोिी त्याुंनी एलीला पेटुंट मुंिूर केले.  

 मी उध्वस्त 
झालो! 

एलीला शेतकऱ्याुंिाठी कॉटन व्िन बनवायला घाई करावी लागली. िून 
1793 मध्ये, त्याने मलबेरी ग्रोहि िोडले आणि कनेक्टीकट राज्यातील न्यू 

िेवन शिरात वकस शॉप ि रू केले.  

ग डबाय एली. त ला 
इतकुं  दरूवर िावुं 
लागतुंय, यािुं वाईट 

वाटतुंय.   

िो, पि मला लागिारुं िगळुं 
िामान उत्तर भागात उपलब्ध आिे. 
मला कॉटन व्िन बनवायला मदत 
करण्यािाठी कािी लोकाुंनािी 
कामावर ठेवावुं लागेल. 

आपर्लयाला थोड्या काळात बरीि 
कॉटन व्िन बनवायिीयत. 
दक्षििेकडि ेशेतमालक वाट 

बघतायत.   

मी डबा बनवायला घेतो. 
त म्िी रोलरि ेदात बनवा.  

 आम्िी आििुं काम 
पूिस केलुंय, सम. 

व्हिटनी. त म्िी रात्री 
थाुंबताय का इथेि?  

िोय, मला पेटुंटिाठी ववनुंती अिस 
सलिायिाय. पेटुंट समळालुं तर 

आपलुं युंत्रािुं डडझाईन 
अचधकृतररत्या फक्त आपर्लयालाि 

वापरता येईल.  

1793 च्या उन्िाळ्याच्या अिेरीि, एलीने ििा 
कॉटन व्िन बनवली आणि ती मलबेरी 

ग्रोहिमध्ये आिली.  

मी िी युंत्रे दिवाळ्याच्या  
कापूि वपकाुंिाठी 
आिलीयत.. 

एवढीि? आपर्लयाला भववष्यात 
िास्त युंत्रे लागतील. मी 

वतृ्तपत्रात िािीरात ददलीय आणि 
शेतकऱ्याुंना प ढर्लया वर्षी कापूि 

पेरायिा िर्लला ददलाय.  
आििी युंत्र बनवायिी तर िूप िामान 
लागेल, माििुं लागतील. यािा ििस 

उिलण्यािाठी मला किस काढावुं लागेल.  

1794 िालच्या विुंतात, एली बँकेतून किस समळवण्यािाठी न्यूयॉकस ला गेला. 
पि कनेक्टीकटला परतर्लयावर त्याच्यािमोर एक भयानक िुंकट उभे रादिले.  

आग!  नािी! माझुं वकस शॉप - 



 आपि आपलुं स्वत:िुं कॉटन 
व्िन बनवू. िे युंत्र िाुंगलुं काम 
करतुं, मी पादिलुंय. त ेबनवायला 
एका ि ताराला कामावर ठेवू. 

 िा द दैवािा 
फेरा तर त्या 
आगीपेिा भारी 

आिे. 

माझुं वकस शॉप, माझुं िगळुं 
िामान आणि 20 तयार 
कॉटन व्िन आगीत िाक 

झाली.   

लवकरात लवकर मला माझा उद्योग प न्िा उभारावा 
लागेल, पि माझुं न किान भरून तनघायला दीघस 

काळ लागेल.  

एलीने वकस शॉप प न्िा उभारले. िात मदिन्याुंनुंतर, 
त्याने 26 नवी कॉटन व्िन बनवली.  

या दरम्यान, दक्षििेत, 
शेतकरी कॉटन व्िनिाठी 
िास्त थाुंबू शकत नहित.े  

समलर आणि हिीटनी त्याुंिुं युंत्र 
वापरण्यािाठी आपर्लयाकडून 
नफ्यािा एक-ततृीयाुंश दिस्िा 

फी मागतायत.  

कापिािुं पीक कापिीला आलुंय. 
आता आपर्लयाला कॉटन व्िन 

लवकर समळायला िवुं.  

1794 च्या दिवाळ्यामध्ये, एली कापिीनुंतर लागिारी आििी 
कॉटन व्िन घेऊन दक्षििेत परतला. पि त्याला एक नवीि 

अडिि िािवली.  

त ेबघतोयि का? त ेअगदी 
आपर्लयािारिुंि कॉटन 
व्िन वापरतायत.  

 

त म्िाला क ठे 
समळालुं िे युंत्र?  

माझ्या मालकाने िहिानातर्लया 
एका ि ताराकडून ववकत घेतलुं. 

.  
िे तर व्हिटनीच्या 

युंत्रापेिा िाुंगलुं काम 
करतुंय. त ेम्िितात की 
व्हिटनीिुं युंत्र कापिािुं 

न किान करतुं.  

त्याुंनी माझी कर्लपना िोरलीय 
आणि आता माझी प्रततष्ठाि द्धा 
ध ळीला समळवतायत त.े आता 
आपली कॉटन व्िन कशी 

ववकायिी? 



प्रकरि 4 

स्वप्नािी ककुं मत 

आपि िार मानायिी 
नािी. आपर्लया िक्कािुं 
मानधन समळेपयतं 
आपि लढत रािू.   

 िरकारने िैन्यािाठी बुंद का मोठ्या प्रमािावर बनविारा कारिाना उभारण्यािाठी 
एलीला तनधी प रवला. िा उद्योग यशस्वी झाला. एलीने त्यातून थोडा पैिािी 

कमावला.  

मे 1797 मध्ये, एली आणि 
कफतनअि कोटासत गेले.  

मिोदय, दक्षििेच्या शेतकऱ्याुंनी माझी 
पेटुंट केलेली कर्लपना िोरलीय.  

आम्िाला नकली 
कॉटन व्िनिाठी 
मानधन समळालुं 

पादििे.  

त्याुंिी कॉटन व्िन अगदी 
त मच्या युंत्रािारिी नािीत. 
त म्िाला मानधन समळिार 

नािी.  

िा तनवाडा 
अन्यायकारक 

आिे. .  

एली आणि कफतनअि याुंनी तीन वर्षे कोटासत लढा ददला. शेवटी त ेव्िुंकले. पि 
यात त्याुंिा इतका पैिा ििस झाला की त्याुंिा आचथसक किाि मोडला. एलीने प न्िा 

उत्तरेकड ेपरतायिा तनिसय घेतला.  

मला वाटतुं समलर 
आणि व्हिटनी आता 

िुंपलेि.  

िोय, पि िा माझा शेवट 
नािी. मी प न्िा एकदा 
कािीतरी नवीन तनमासि 

करीन.  िो नक्कीि! 
त मच्यािारिी हयक्ती  
कधीि स्वस्थ बिू 

शकत नािी.  

एलीच्या डोक्यात आििी एक कर्लपना आली. 
परतर्लयावर लगेि त्याने आपली नवी योिना 

अमेररकी िरकारला दािवली.  

िर िगळे भाग 
आधीपािून तयार 
अितील तर 

बुंद का िाताुंपेिा  
िलद गतीने 
बनवता येतील.  

िर कािी मोडतोड झाली 
तर त्याुंि ेआधीि बनवून 
ठेवलेल भाग तात्काळ 

बिवता येतील. 



.... गब्बर श्रीमुंत झाले. दिा वर्षांत, 
दक्षििेतील कापूि वपकािी ककुं मत दीड 
लाि डॉलरपािून ऐुंशी लाि डॉलर इतकी 

वाढली.  

 ग लाम कडक उन्िात तािनताि काम करत. त्याुंना 
िनावराुंिारिुं वागवत, मारत. 1861 िाली झालेर्लया नागरी 

य द्धाि ेप्रम ि कारि िी ग लामचगरी प्रथाि िोती. कॉटन व्िनम ळे 
ग लामचगरी पिरण्याि मदत झाली. पि मोठ्या प्रमािावर बुंद का 
बनवायच्या व्हिटनीच्या कर्लपनेने उत्तरेकडच्या लोकाुंना 1865 िालि े
नागरी य द्ध व्िुंकायला मदत केली. त्याि वर्षी, अमेररकेतील 

ग लामचगरी प्रथा कायमिी बुंद झाली.  

एली व्हिटनीच्या कॉटन व्िनम ळे दक्षििेतील 
लिान-ििान शेतकरी....  

कॉटन व्िनने दक्षिि भागाच्या अथसहयवस्थेिी भरभराट केली. पि त्यािा एक 
द ष्पररिामिी िमोर आला. शतेमालक कापिािी इतकी लागवड करू लागले की 

काम करण्यािाठी िास्त ग लामाुंिी गरि भािू लागली.  

या ग लामािी काय 
ककुं मत लावताय 

त म्िी?  

तो त म्िाला 400 
डॉलरमध्ये समळेल.  

1790 आणि 1808 दरम्यान, ककमान 80,000 आकफ्रकी लोकाुंना 
अमेररकेत ग लाम म्ििून ववकण्यािाठी आिण्यात आले.  

कामावर परत 
िा!  



एली व्हिटनी आणि कॉटन व्िनबद्दल आििी कािी 

एली व्हिटनीिा िन्म 8 डडिेंबर 1765 रोिी, मॅिेच्य िेट्ि राज्यातील 
वेस्टबरो शिरात झाला. 8 िानेवारी 1825 रोिी कनेक्टीकट राज्यातील 
न्यू िेवन शिरात त्यािे तनधन झाले.  

कॉटन व्िन या शब्दातील व्िन िा शब्द इुंव्िन या शब्दािे लघ रूप 
आिे.  

िॉिेन िोम्िनेिी एली व्हिटनीिारिीि कॉटन व्िन बनवली. िोम्िने 
त्याच्या युंत्रात ताराुंच्या दाताुंऐविी करवतीिे दात वापरले. त्याने करवतीिे 
दात वापरर्लयाम ळे कोटासने त्यािी तनसमसती एलीच्या युंत्रािी िोरी निनू 
वेगळी आिे, अिा तनिसय ददला.    

कायदेशीर लढाईनुंतर, एली आणि कफतनअि याुंनी त्याुंिी कापिू युंत्र े
शतेकऱ्याुंना फी घेऊन वापरायला देण्याऐविी ववकून टाकायिी ठरवले. 
याम ळे शतेकऱ्याुंना िमाधान वाटले आणि त्याुंनी बरीि युंत्र ेिरेदी केली.  

1796 िाली, कफतनअि समलर आणि कॅथरीन ग्रीन याुंनी लग्न केल.े 
त्याुंना एवढ्या आचथसक िमस्या िोत्या की शवेटी 1800 िाली त्याुंना 
आपले शते ववकावे लागले. मलबेरी ग्रोहि शते फक्त पुंधरा ििार डॉलरला 
ववकले गेले.  

कॉटन व्िनद्वारे दिरहया ब्रबयाुंिा कापिू ििितनेे िाफ करता येत 
अि.े त्याम ळे दक्षििेत ग लामचगरी प्रथा फोफावली. 1790 मध्ये फक्त ििा 
राज्याुंत ग लामचगरी प्रथा िोती. 1860 पयतं 15 राज्याुंत ग लामचगरी प्रथा 
पिरली.   

आििी कापिू िाफ करायला कॉटन व्िन वापरतात. आििे 
कॉटन व्िन एली व्हिटनीच्या युंत्रािारिीि आिेत, पि ती 
िालवायला माििाुंिी वा घोड्याुंिी शक्ती वापरण्याऐविी ववद्य त मोटर 
वापरतात.  

कापिू फक्त कापड बनवण्यािाठीि वापरत नािीत. कापिापािनू 
अगदी डॉलरिी ब्रबलेदेिील बनवतात. कापिूब्रबयाुंिे तले स्वयुंपाकात, 
िॅलॅडवर टाकायला, फटाक्याुंमध्ये आणि क की बनवण्यािाठीिी 
वापरतात.  

मोठ्या प्रमािात वस्त ुंिे उत्पादन करण्यािाठी आििी एली 
व्हिटनीच्या कर्लपनाुंिा उपयोग करतात. लिान िेळण्याुंपािनू मोठ्या 
युंत्राुंपयतं, िवळिवळ प्रत्येक वस्त ूयाि पद्धतीने बनवण्यात येत.े  


